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                                    آن طور که می بینیمش                      
                         )As We See It(                                                          

تدنیل فینبرگ در یادداشــتی که در هالیــوود ریپورتر بر 
»آن طور که می بینمش« نوشــته، به این اشــاره کرده که این 
مجموعه، »ترکیبی بی ریا از اشــک و خنده اســت«. شاید این 
جمله بتواند حق مطلب را در مورد این کمدی – درام دیدنی ادا 
کند. فردی که در وهله اول باید به خاطر تولید این سریال مورد 
ستایش قرار گیرد، جیسون کاتیمز اســت که باید شجاعتش 
را تحســین کرد. »آن طور که می بینمش« داستان سه جوان 
اوتیســمی را دنبال می کند که ســعی می کننــد چالش های 
شخصی و حرفه ای بزرگسالی را پشت سر بگذارند. این مجموعه 
تالشی است احساساتی، صادقانه و مشتاقانه برای این که حسی 
از زندگی واقعی را وارد جریان اصلی نمایش کند. این که ســه 
نقش اصلی همگی توســط بازیگرانی اوتیستیک ایفا می شوند 

این نکته را به وضوح نشان می دهد.
»آن طور که می بینمش« هم به شــکل متفکرانه ای ظریف 
اســت و هم به شــکل غافلگیرکننده ای بامــزه. ضمن این که 
ایده های غیرمنتظره ای در داستان وجود دارد که می تواند شما 
را غافلگیر کرده و تحت تأثیر قرار دهد. سه بازیگر اصلی )ریک 
گلسمن، آلبرت روتکی و ســو آن پین( به طور کامل قوس های 
روحی شخصیت های اوتیســتیک را تجسم می بخشند. حضور 
جو مانتگنا، بازیگری که او را با بازی در نقش جویی زازا در فیلم 
»پدرخوانده 3« به خاطر می آوریم هم از نکات جالب این سریال 
محسوب می شود. »آن طور که می بینمش« مجموعه ای است 

که ارزش وقت گذاشتن و تماشا کردن را دارد.

                              ما مالک این شهریم                                                         
                                                                                                                                        )We Own This City(                                        
مرد اول پشــت این مجموعه کوتاه، دیوید سیمون است: 
فردی که سریال مشــهور و محبوب »وایر« را از او به یاد داریم. 
مصالح اولیه این مجموعه در مقابل شاهکاری همچون »وایر« 
چندان غنی نیســت. با این وجود، داســتان مجموعه در مورد 
رســوایی گروه ضربت ردیابی اســلحه در اداره پلیس بالتیمور 
– وقتی هشت عضو این گروه متهم به جرایمی مرتبط با فساد 
شدند – دستمایه اولیه مناسبی برای یک مجموعه کوتاه است. 
مصالح اولیه این مجموعه بر اســاس یک کتاب غیرداســتانی 
به همین نام نوشــته جاســتین فنتون فراهم شده است. جان 
برنتال، بازیگری که در سال های اخیر نقش های مکمل مهمی 
در فیلم های مطرحی چون »گرگ وال اســتریت«، »فورد علیه 
فراری« و »شاه ریچارد« ایفا و جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر 
توانا و کاربلد تثبیت کرده، در مرکز این درام جنایی می درخشد. 
منتقدان این مجموعه را دنباله ای معنوی بر »وایر« دانستنه اند 
که دیدگاه بدبینانه تری به مجریان قانون داشته و تصویری کلی 
از فساد ســازمان یافته را ارائه می دهد. به نوعی می توان گفت با 
مجموعه ای روبه رو هستیم که هم سنت »وایر« را ادامه می دهد 
و هم میراث آن را تغییر می دهد. ســخنرانی های انجام شده در 
مجموعه گاه طوالنی به نظر می رسند: شخصیت ها کاری را که 
دارند انجــام می دهند متوقف می کنند تــا بحث هایی طوالنی 
درباره بیهودگی جنگ بر سر مواد مخدر و پوچی سیاست های 
آمارمحور حول محور مواد مخــدر ارائه دهند. با این وجود، این 
مجموعه موفق می شــود حس ناامنی و ناراحتی را به تماشاگر 

منتقل کند.

                                   ترک تحصیل                                                          
                                                                                                                                        )The Dropout(                                        
»ترک تحصیل« یک مینی سریال درام آمریکایی است که 
توسط تیلور دان، ربکا جارویس و ویکتوریا تامپسون بر اساس 
پادکستی به همین نام اثر ربکا جارویس ساخته شده است. این 
مینی سریال، داســتان واقعی کالهبردار بدنامی به نام الیزابت 
هولمز )بــا بازی آماندا ســیفراید( را به تصویر می کشــد که با 
روش هایی خالقانه، بسیاری از سرمایه گذاران برجسته را متقاعد 
کرد تا روی شرکت پزشــکی "نوآورانه" او سرمایه گذاری کنند. 
تنها مشکلی که وجود داشت این بود که شرکتی که ادعا می کرد 
می تواند یک قطره خون را گرفتــه و از طریق آن آزمایش های 
تخصصی تشخیص بیماری را انجام دهد، اصاًل قادر به انجام این 
کار نبود. این مینی سریال تحسین شده، نگاهی روان شناسانه به 
شخصیت پیچیده الیزابت هولمز می اندازد؛ زنی که زمانی "استیو 
جابز بعدی" لقب گرفته بود اما همه چیز برای او به شکل متفاوتی 
پیش رفت. این مینی سریال از همان ابتدا با نمایش شخصیت 
هولمز در دادگاهی در سال 2017، بخشی از فرجام او را نشان 
می دهد  سپس با رفت وبرگشــت های زمانی، ما را با گذشته و 
درونیات او آشنا کرده و نشان می دهد که هولمز چگونه به تدریج 

و در گذر زمان تغییر می کند.
پرداختن به زندگــی کالهبرداران، دغدغه هــای آن ها و 
روش های پیچیده ای که برای برداشتن کاله دیگران در پیش 
می گیرند، همواره مورد عالقه فیلمســازان بــوده و می توانیم 
نمونه های فراوانی از این آثار را در تاریخ سینما و تلویزیون به یاد 
بیاوریم. اما کمتر موردی توانسته به شکلی همه جانبه و قابل درک 
به عمق وجود این شخصیت ها نفوذ کند. »ترک تحصیل« یکی 
از همین موارد است. ما قرار نیســت به قضاوتی صفر یا صدی 
در مورد هولمز دســت پیدا کنیم بلکه قرار است با جنبه های 
مختلفی از شخصیت زنی آشنا شــویم که می توان در مواردی 

با او همدلی کرد و در موارد دیگری از رفتارهای او متأسف شد.
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